
 האשה בפני נצבות רבות שאלות
 בימינו, המתירנית בחברה הנשואה

הקריטיות. אחת היא המין חיי בעית
בספר

 חיי־המין
הנשואה והאשה

צ׳סד יוסטוס ד־ר מאת
 הדרן מודרנית. אשה בל המעסיקות בשאלות לב וגלוי מעמיק דיון

 מין יחסי לבעיות בספר ניתן חדש מימד יותר. מאושרים לנשואין
 על שעברו התמורות לאור האשה של ולמעמדה לנשואין שמחוץ
המערבית. החברה
ם מגדולי אחד המחבר  בספר מלהתמודד נרתע אינו בעולם הסקסולוגי

יעבור. בל טאבו בחזקת רב זמן שהיו בעיות עם זה
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בעלים בוחרות הנשים
 ביותר המאושרות הנשים
 קאלאביט שבט נשי הן בעולם

 מתירים השבט מנהגי בבורנאו:
 נישואין להציע לאשר, ורק אך

 על אומרים הם זאת לעומת
 שוררים לא עוד כל לסרב. הגבר

 בישראל, זה שבט מנהגי
 חינך. במיטב תמיד להיראות לך כדאי

 לבישת על להקפיד כלומר
 ״מרסי״, של גמישונים
 אירופית איכות המשלבים

 לובשת כשאת נוח. ומחיר
 נראית את ״מרסי״ של גמישונים

 להיראות: צריכה שאת כפי
 וגמישה. צעירה יפהפיה,

 מאריכים ״מרסי״ של וה״גמישונים״
 את שמצמצמת במידה ימים

הוצאותיך.

תחו נענייס אגו ם ח ד בנ

י ו נ מ ה  
 קיבלת

 חשבונך,
 נא פרע

בהקדם. אותו

ה נ י ד מ ב
בחז״ל ישראלים

 תרצו אם
\ אגדה זו אין
 ענקי אולם בדיוני. סיפור כמו נשמע זה
 נשיא עולה הבמה על פה• אל מפה מלא

 להפסיק ולערבים ליהודים וקורא האירגון
 בשלום ולחיות לנסות קורא הוא להילחם.

 הוא לבסוף אכזרית. היא שהמלחמה כיוון
 להילחם במקום קטנה: עיצה להם נותן

ולאהוב. להתחבק התחילו ולשנוא
 לדבריו המאזינים האנשים מאות מבין

 מאזינים, 59כ־ ספונטאני באופן קמים
מתחי הבמה, על עולים וערבים, יהודים

ולהתחבק. הורה ביחד לרקוד לים
 בפאריס במציאות התרחשה הזו התמונה

 המרכז אומנם היא לונדון האורות. עיר
התסרו בשטח אך האופנה של הבינלאומי

התכתיבים. את הנותנת זו היא פאריס קות,
ה התסרוקות בתחרות השתתפו השנה

הש ישראל לצד מדינות. 82 בינלאומית
 כמו ערביות ארצות מספר גם תתפו

ולבנון. לוב טוניסיה, אלג׳יריד״
לפאריס שיצא הישראלי הצוות בראש

 נשיא עמדו המעולה, הספר מועדון מטעם
 יוסי האמנותי והמנהל עמאר אלן המועדון

אלבז.
ע למה ב ל הישראלים בין היחסים ץ כו

ביותר. מפתיעה בצורה התפתחו ערבים
הדו כה ליחסים ציפו לא עצמם הישראלים

היש הספרים הערבים. לבין ביניהם קים
 הענקית התסרוקות בתצוגת הופיעו ראלים

 הראשים כשעל כחול לבן בתלבושת בריקוד
מזדק היטב המטופלות התסרוקות בעלי
טמבל. כובעי רים

ה הנציגים הצטרפו הנוכחים לתדהמת
הורי הישראלים ההורה. לריקוד ערביים

ונתנו שלראשיהם הטמבל כובעי את דו
 לבסוף בקשתם. לפי הערבים לנציגים אותם
ש מטוניס הערביים הספרים אחד ניגש

 המשלחת ראש אל טמבל כובע בלי נשאר
כו לו שאין על בפניו והתלונן הישראלית

 לאחד ניגש הוא עצות. אובד היד, אלן בע.
נחוץ שהכובע לו הסביר הצרפתיים הספרים

כפרים* פפרים־דיפלומטים
לטוניס הזמנה

והני וערבים יהודים בין היחסים להידוק
צרפתי. לגבי אפילו משכנע היה הזה מוק

 המרטיטה החווייה היתד, לא זאת אך
 בן־ אחמד האלג׳ירי, המשלחת ראש ביותר.

 הישראלית המשלחת ראש את הזמין הלל,
 יהיה ״ומה באלג׳יר. אותו ולבקר לבוא

 ״יהיה הישראלי. חקר אחזור״, לא אני אם
האלג׳ירי. הבטיח בסדר״,

 בעת אלבז יוסי של ביותר הטוב הידיד
 בן־עשור היה בפאריז שנערכה התחרות

 במשותף לצאת נהגו השניים מטוניסיה.
 ״תדע :לו אמר שד,טוניסאי עד לבילויים

ל חושבת שלנו שהממשלה מה שבין לך
 הבדל יש אומרת שלנו שהממשלה מד, בין

גדול.״
 זכתה צרפת יומיים. משך נערכה התחרות

 במקום ישראל הראשון. במקום כרגיל
 במקום יחד כולן זכו ערב מדינות השני.

 נוספת להעברה גרמו לא התוצאות השלישי.
לערבים. היהודים בין היחסים של

 ימים צרפתי עיתון כתב אשר שאת כנראה
 אמיתי: באמת היה התחרות בתום מספר

היהו הדיפלומטים לעשות הצליחו שלא מה
לע הצליחו באו״ם, היושבים והערבים דים

יו במשך והערבים היהודים הספרים שות
מיים.
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